
 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

e-pasts – dome@priekulunovads.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

 

2013.gada 28.novembrī         Nr.17 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00. 

Sēdi atklāj plkst.15.00. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par Veselavas muižas kompleksa attīstības stratēģijas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu. 

2. Par projekta „Veselavas muižas restaurācija” iesniegumu Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” 

grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana” 

3. Par 2014.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, konsolidāciju un Finanšu un 

grāmatvedības darba organizāciju. 

4. IK „MG Auto” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu. 

5. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.   

6. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Lieltomēni”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, apstiprināšanu. 

7. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Zālīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 

novadā,   apstiprināšanu. 

8. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokli 

Priekuļu novadā 2014.gadā” izdošanu.  

9. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām” izdošanu.  

10. Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” izdošanu.  

11. Par atteikumu uzņemt [….] Palīdzības reģistrā. 

12. Par [….]uzņemšanu Palīdzības reģistrā.  

13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu [….]. 

14. Par bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

15. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” iesnieguma izskatīšana. 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 
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Piedalās –  

Deputāti: Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Elija Latko, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns  –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Inita Jansone   –juriste; 

Ilzīte Rumba   –Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Evita Šīrante   –Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja; 

Ineta Eberharde –galvenā nodokļu speciāliste; 

Ieva Fogele   –projektu vadītāja; 

Zintis Butāns   –teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājs; 

Emerita Gruzde  –Veselavas tautas nama vadītāja; 

 

 

Nepiedalās: 

Dita Sloka – attaisnojoša iemesla dēļ. 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ierosina darba kārtību papildināt ar 

šādiem punktiem: 

16. Latvijas skolu sporta federācijas iesnieguma izskatīšana.  

17. Latvijas biatlona federācijas iesnieguma izskatīšana. 

18. Par izziņas izsniegšanu zemes iegādei nepilsonim. 

19. Par amata algu aprēķina metodiku darbiniekiem un deputāta darba samaksas noteikšanu. 

20. Par apkures un karstā ūdens maksas noteikšanu Jāņmuižā 2014.gadā. 

 

Atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, 

Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

 Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar papildus iekļautajiem jautājumiem. 

 

 
1. 

Par Veselavas muižas kompleksa attīstības stratēģijas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu 

(ziņo: E.Gruzde, izsakās: D.Kalniņa, V.Dambe, G.Sabulis, M.Juzupa) 

 

 Dome izskata jautājumu par Veselavas muižas kompleksa attīstības stratēģijas 2013.-

2020.gadam apstiprināšanu. 

  Veselavas tautas nama vadītāja E.Gruzde iepazīstina deputātus ar izstrādāto Veselavas 

muižas kompleksa attīstības stratēģiju un informē par paveikto darbu Veselavas muižas 

kompleksā, par iecerēm un kultūras pasākumiem, lai piesaistītu tūristus. 

 E.Gruzde atbild uz deputātu jautājumiem. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 5.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, 

Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, 
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Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

Apstiprināt Veselavas muižas kompleksa attīstības stratēģiju 2013.-2020.gadam. 

(Pielikumā) 

 
 
 

2. 
Par projekta „Veselavas muižas restaurācija” iesniegumu Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 

perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana” 

(ziņo: I.Fogele, izsakās: D.Kalniņa, G.Sabulis, M.Baltiņš, M.Juzupa) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar projektu vadītājas I.Fogeles un sniegto informāciju 

par iespējām iesniegt projektu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras 

un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma 

saglabāšana” 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Iesniegt Latvijas republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā grantu shēmā „Kultūras 

mantojuma saglabāšana” projekta „Veselavas muižas restaurācija” pieteikumu, par kopējo 

plānoto projekta summu Ls 136 088,08 (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši astoņdesmit astoņi 

lati un 08 santīmi)  (EUR 193 635,89 (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit 

pieci euro un 89 euro centi)). 

2. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā projekts tiks realizēts par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem Ls 136 088,08 (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši astoņdesmit astoņi lati un 

08 santīmi) (EUR 193 635,89 (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci 

euro un 89 euro centi)). 

3. Projekta finansēšanā nodrošināt Priekuļu novada pašvaldības ieguldījuma daļu  Ls 

6 804,40 (seši tūkstoši astoņi simti četri lati un 40 santīmi)  (EUR 9 681,79 (deviņi tūkstoši seši 

simti astoņdesmit viens euro un 79 euro centi)) apmērā, kuru sastāda līdzfinansējums 5% apmērā 

no attiecināmajām izmaksām. 

4. Uzdot Projektu vadītājai I.Fogelei sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Latvijas 

Republikas Kultūras ministrijas izsludinātajā grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. 

 

 

3. 

Par 2014.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, konsolidāciju un Finanšu 

un grāmatvedības darba organizāciju 

(ziņo: I.Rumba) 

 

Dome uzklausa pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas I.Rumbas 

informāciju par 2014.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, konsolidāciju un Finanšu 

un grāmatvedības darba organizāciju. 

Lai konsolidētu novada budžetu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti vienotā uzskaites 

sistēmā, un saskaņā ar Priekuļu novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 21.novembra 

(protokols Nr.9) atzinumu un 2013.gada 26.novembra (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti 
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balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:   

Noteikt: 

1. Ar 2014.gada 1.janvāri Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt finanšu 

attaisnojuma dokumentu un darījumu uzskaiti vienā bilancē, grāmatvedības uzskaites sistēmā 

„Bilance”. 

2. Ar 2014.gada 1.maiju pārskatīt un izvērtēt nepieciešamo amata vienību skaitu Finanšu 

un grāmatvedības nodaļā. 

 

4. 

IK „MG Auto” iesnieguma izskatīšana par zemes nomas līguma slēgšanu 

(ziņo: I.Eberharde, izsakās: D.Kalniņa, M.Juzupa)  

 

Priekuļu novada dome izskata IK „MG Auto” 2013.gada 8.novembra iesniegumu 

(reģ.11.11.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr. 1594) par zemes nomas līguma slēgšanu. 

IK „MG Auto” bija zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma „Virši” (kadastra Nr. 

[….]) nomu 2000 m2 platībā no 2010.gada 22.novembra līdz 2013.gada 22.novembrīm. 

Nomnieks vēlas šo zemes nomu pagarināt uz 10 gadiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 

Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, atklāti balsojot, PAR -

14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj:   

1. Iznomāt IK „MG Auto”, reģistrācijas adrese – Ata Kronvalda iela31-10, Cēsis, Cēsu 

novads, zemes vienību ar kadastra nr. [….]  2000 m2 platībā, Priekuļu novada Veselavas  

pagasta „Virši”. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.1 uz vienas lapas. 

 

5.   

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar galvenās nodokļu speciālistes Inetas Eberhardes 

informāciju par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no [….]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 

1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 

367. pantu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Izdot lēmumu-izpildrīkojumu piedzīt no [….](personas kods [….]): 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu Ls 45,23, nokavējuma naudu Ls 13,57, 

kopā Ls 58,80, 
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1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 12,02, nokavējuma naudu Ls 3,20, 

kopā Ls 15,22, 

pavisam kopā Ls 74,02 (septiņdesmit četri lati 2 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums - izpildrīkojums pielikumā Nr.2 uz divām lapām. 

 

6. 

 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Lieltomēni”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

Dome izskata SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, juridiskā adrese Ainavu ielā 8, 

Cēsīs, 2013.gada 15.novembra iesniegumu (reģ. 19.11.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar 

Nr.1648), par zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā „Lieltomēni”, Liepas pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lieltomēni”, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr.[….]), saskaņā ar kuru no īpašuma tiek atdalīts neapbūvēts 

zemes gabals. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar zemes gabala Nr.2 apstiprināt nosaukumu „Apses”, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā: 

2.1. atdalītā zemes gabala platība 7.2ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme 

(0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes gabala, dzīvojamās mājas 

un trīs nedzīvojamām ēkām uz tā, saglabāt nosaukumu „Lieltomēni”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā. 

3.1. Zemes lietošanas mērķis zemes vienībai saglabājas esošais nemainīgs. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.3 uz divām lapām. 

 

7. 

Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 

„Zālīši”,  Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu 

(ziņo: Z.Butāns) 

 

 Dome izskata SIA „MĒRNIEKS MMR”, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8-313, Cēsīs, 

Cēsu novadā, 2013.gada 21.novembra iesniegumu (reģ.25.11.2013. Priekuļu novada pašvaldībā 

ar Nr.1675), par zemes ierīcības projekta nekustamajā īpašumā „Zālīši”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā, apstiprināšanu. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 
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2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zālīši”, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā, (kad.Nr. [….]), saskaņā ar kuru no īpašuma tiek atdalīts neapbūvēts 

zemes gabals. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar zemes gabala Nr.2 apstiprināt nosaukumu 

„Hermaņzeme”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā:  

2.1. atdalītā zemes gabala platība 5.5ha, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

iemērot dabā; 

2.2. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme 

(0101). 

3. Atlikušajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes gabala, dzīvojamās mājas 

un trīs palīgceltnēm uz tā, saglabāt nosaukumu „Zālīši”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

4. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.4 uz divām lapām. 

 

 

8. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma 

nodokli Priekuļu novadā 2014.gadā” precizēšanu 

(ziņo: I.Eberharde) 

 

Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu speciāliste I.Eberharde informē, ka 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikums precizēt Priekuļu 

novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.10 „Par nekustamā īpašuma 

nodokli Priekuļu novadā 2014.gadā”. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 3.punktu,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.
1 

punktu un 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40
2
. pantu un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2013.gada 7.novembra vēstuli Nr.18-6/10792 „Par saistošajiem 

noteikumiem”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Precizēt Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Par nekustamā 

īpašuma nodokli Priekuļu novadā 2014.gadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2013.gada 7.novembra atzinumam. (Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā. 

3. Precizētos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 
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9. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām” izdošanu 

(ziņo: I.Eberharde)  

 

Priekuļu novada pašvaldības galvenā nodokļu speciāliste I.Eberharde informē, ka 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikums precizēt Priekuļu 

novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.11 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām”. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo un 1.
1
 

daļu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 7.novembra vēstuli 

Nr.18-6/10793 „Par saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām”. 

(Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā.  

3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

4. Atcelt Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu „Par 

Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām” izdošanu” 

(protokols Nr15, p.3). 

 

 

10. 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22 „Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” izdošanu 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: E.Latko, A.Capars) 

 

Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja E.Šīrante informē, ka saņemts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikums precizēt Priekuļu novada pašvaldības 

2013.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.9„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 

2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

Priekuļu novadā””. 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Latvijas Republikas uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā” 6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu un 17.panta pirmo daļu un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 20.novembra vēstuli Nr.18-

6/11295 „Par saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   
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1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.22 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” (Noteikumi pielikumā). 

2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 

likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

4. Atcelt Priekuļu novada pašvaldības domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu „Par 

Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9 „Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”” izdošanu”. (protokols Nr.15, p.1) 

 

 

11. 

Par atteikumu uzņemt [….]Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 23.oktobra 

iesniegumu (reģ. 23.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.G-702) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu 

novadā” 2., 11.; 13.; 13.1.; 13.1.1.; 13.1.2.; 13.2.; 13.3.; 13.3.1.; 13.3.2.; 13.3.3.; 13.4.; 13.5.; 

13.6.; 13.7.; 15.; 15.1.; 15.2.;15.2.1.; 15.2.2.; 15.2.3.; 15.2.4.; 15.2.5.; 15.2.6.; 15.2.7.; 15.2.8.; 

15.2.9.; 16.; 16.1.; 16.2.; 17.; 17.1.; 17.2.; 17.3.; 18.; 18.1.; 18.2.; 18.3.; 18.4.; 18.5.punktu,  

atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Atteikt reģistrēt [….], personas kods [….], Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā. 

2. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.5 uz divām lapām. 

 

12. 

Par [….]uzņemšanu Palīdzības reģistrā 

(ziņo: E.Šīrante) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 13.augusta 

iesniegumu (reģ. 13.08.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.J-599) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Izvērtējot Priekuļu novada domes rīcībā esošo informāciju, ar [….]lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.6 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 15., 15.2., 15.2.4.punktu, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Reģistrēt [….], personas kods [….], Priekuļu novada pašvaldības Palīdzības reģistrā 

vispārējā kārtā ar Nr.8.  

2. Lēmums (administratīvais akts)  pielikumā Nr.6 uz divām lapām. 
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13. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu [….] 

(ziņo: E.Šīrante, izsakās: M.Baltiņš, I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome izskata [….], personas kods [….], 2013.gada 8.oktobra 

iesniegumu (reģ. 10.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.M-758) ar lūgumu sniegt 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību uz 

darba attiecību laiku. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas 1994.gada 9.jūnija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 15.panta 

9.punktu, 21.panta otro daļu, 76.panta 6.punktu, 77.panta otro daļu, Latvijas Republikas 

1995.gada 26.oktobra likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantu, Priekuļu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” 

17.1.punktu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido 

Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis 

Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:  

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar [….], personas kods [….], par divistabu 

dzīvokļa, Maija ielā [….], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā ar dzīvojamo platību [….]m
2
, 

kopējo platību [….]m
2
,
 
izīrēšanu uz darba attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem ar 

tiesībām prasīt līguma pagarināšanu. 

2. Līgumā paredzēt, ka izīrēto dzīvojamo telpu remontdarbus īrnieks sedz par saviem 

līdzekļiem. 

3. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes juristam G.Kuzņecovam sagatavot īres līguma 

projektu. 

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Juzupu parakstīt īres līgumu. 

5. Uzdot Liepas pagasta pārvaldes namu pārvaldniecei I.Ulmanei pašvaldības vārdā 

sagatavot un parakstīt dzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Lēmums (administratīvais akts) pielikumā Nr.7 uz divām lapām. 

 

14. 

Par bezcerīgo īres un pakalpojumu maksājumu 

parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites 
(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada pašvaldība iepazīstas ar juristes I.Jansones informāciju par bezcerīgo īres 

un pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības 

termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma, atklāti 

balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte 

Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars 

Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Priekuļu novada dome nolemj:   

Norakstīt bezcerīgo komunālo pakalpojumu maksājumu parādus par kopējo summu LVL 

1749,03  (EUR 2488.65), jo parāda piedziņa turpmāk nav iespējama sakarā ar šādu parādnieku 

nāvi: 



10 

 

Nr. 

p.k. 

Īrnieka 

(parādnieka) 

uzvārds, vārds 

Adrese Personas kods Summa Piezīmes 

1 2 3 4 5 6 

1. [….] Izmēģinātāju iela [….] [….] 513,79 [….] 

2. [….] Izmēģinātāju iela [….] [….] 1051,38 [….] 

3. [….] Knēžas [….] [….] 183,86 [….] 

 

 

15. 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: V.Dambe, izsakās:G.Zicāns, G.Sabulis, M.Juzupa) 

 

Dome izskata SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 2013.gada 14.oktobra vēstuli 

Nr.1272/VT (reģ. 16.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1425) par nomas līgumu par 

ūdenstorņa, kas atrodas „Virši”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu 

un zemes gabala 6 m
2
 platībā blakus ūdenstornim, un ūdenstorņa, kas atrodas Izstādes ielā 1, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu un zemes gabala (kadastra Nr. [….]) 

10 m
2
 platībā blakus ūdenstornim, pagarināšanu, lai nodrošinātu 4G tīkla ierīkošanu un 

uzturēšanu, mobilo sakaru tīkla attīstību Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās. 

  Izvērtējusi domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Priekuļu novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 2013.gada 28.novembra (protokols Nr.12) atzinumu, atklāti balsojot, 

PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace 

Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks, Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Piedāvāt SIA „Latvijas Mobilais Telefons” nomas līgumus par ūdenstorņa, kas atrodas 

„Virši”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu un zemes gabala 6 m
2
 

platībā blakus ūdenstornim, un ūdenstorņa, kas atrodas Izstādes ielā 1, Priekuļos, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atsevišķu daļu un zemes gabala (kadastra Nr. [….]) 10 m
2 

platībā 

blakus ūdenstornim, pagarināt uz 15 gadiem, nosakot nomas maksu Ls 140.56 (200 EUR), bez 

PVN, mēnesī par katru bāzes staciju. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt SIA „Latvijas Mobilais Telefons”. 

 

 

16. 

Latvijas Skolu sporta federācijas iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: E.Stapulone, G.Sabulis) 

 

            Dome izskata Latvijas skolu sporta federācijas 2013.gada 17.oktobra vēstuli Nr.17.10/13/ 

(reģ. 23.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1467) un 2013.gada 31.oktobra vēstuli 

Nr.31.10/13/ (reģ. 04.11.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1539) ar lūgumu finansiāli 

atbalstīt Priekuļu vidusskolas meiteņu komandas piedalīšanos ISF Pasaules skolu čempionātā 

2014.gadā Igaunijā, Otepē. 

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panata pirmās daļas 27.punktu, Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2013.gada  29.oktobra (protokols Nr.14) atzinumu un Finanšu komitejas 2013.gada 

7.novembra (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   
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Piešķirt Priekuļu vidusskolas audzēkņiem Kristai Rezgalei, Madarai Zaķei, Elīnai 

Radziņai, Evitai Kamenei  un trenerim Aigaram  Skrastiņam  Ls 56.22 (EUR 80.00) vienai 

personai, kopā  Ls 281,10  (EUR 400,00) dalībai ISF Pasaules skolu čempionātā slēpošanā 

Igaunijā, Otepē, no 2014.gada 9.marta līdz 14.martam. 

 

 

17. 

Latvijas Biatlona federācijas iesnieguma izskatīšana 

(ziņo: I.Rumba, izsakās: J.Mičulis, M.Juzupa) 

 

Dome izskata Latvijas Biatlona federācijas 2013.gada 23.oktobra iesniegumu (reģ. 

28.10.2013. Priekuļu novada pašvaldībā ar Nr.1486) finansiāla atbalsta sniegšanu sportistam 

Edgaram Piksonam sakarā ar gatavošanos startiem 2013./2014.gada ziemas sezonas Pasaules 

kausa posmos Latvijas biatlona komandas sastāvā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panata pirmās daļas 27.punktu, Priekuļu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2013,gada  29.oktobra (protokols Nr.14) atzinumu un Finanšu komitejas 2013.gada 

7.novembra (protokols Nr.8) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters Dambe, 

Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, Māris 

Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

Piešķirt 2014.gada Soču Olimpisko spēļu kandidātam Priekuļu novada sportistam 

Edgaram Piksonam finansiālu atbalstu Ls 50.00 (EUR 71.14)  apmērā. 

 

 

18. 

Par izziņas izsniegšanu nepilsonim iegādāties zemi 

(ziņo: I.Jansone) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas ar [….], dzīvesvieta – [….] 2013.gada 25.novembra 

iesniegumu ar lūgumu izsniegt izziņu par piekrišanu nepilsonim iegūt īpašumā zemi Priekuļu 

novada Liepas pagasta Liepā, [….]. Iesniegumam pievienota 2013.gada 25.novembra pirkuma 

līguma kopija un [….]izdotās pilnvaras kopija. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. 2013.gada 25.novembrī ir noslēgts Pirkuma līgums, saskaņā ar kuru [….]pārdod 

[….]nekustamo īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, [….]. 

2. [….]nav Latvijas Republikas pilsone. 

3. Nekustamais īpašums kopumā sastāv no zemes gabala (kad.apz.Nr.[….]) [….] kvm 

kopplatībā, dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas uz zemes gabala. 

4. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis atbilstoši Priekuļu novada Liepas 

pagasta Teritorijas plānojumam, kurš ir pārapstiprināts 2009.gada 17.septembrī 

(protokols Nr.8, p.12.), teritorijā, kurā atrodas minētais zemes gabals, ir individuālā 

dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). 

  Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta ceturtajā daļā un 29.pantā noteikto, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, 

Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, 

Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands 

Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj: 

  Izsniegt Allai Judincevai, dzīvesvieta – [….], izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā zemes 

gabalu (kad.apz.Nr. [….])  [….] kvm kopplatībā [….], Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 

.  
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19. 

Par amata algu aprēķina metodiku darbiniekiem un deputāta darba samaksas noteikšanu 

(ziņo: M.Juzupa, R.Saļmo, izsakās: M.Baltiņš, E.Latko, G.Sabulis, I.Rumba) 

 

Dome uzklausa domes priekšsēdētāju M.Juzupu par deputātu darba samaksas noteikšanu 

un pašvaldības izpilddirektora vietnieku R.Saļmo par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības 

darbinieku amata algu aprēķina metodikā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 

26.novembra (protokols Nr.10) atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra Juzupa, Elīna 

Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija Latko, Valters 

Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, Armands Capars, 

Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome nolemj:   

1. Ar 2014.gada 1.janvāri noteikt domes deputātiem atlīdzību  par deputāta pienākumu 

pildīšanu par faktiski nostrādātajām stundām, nosakot stundas likmi 80% apmērā no domes 

priekšsēdētājas mēnešalgas stundas likmes, nepārsniedzot 20 stundas mēnesī. 

2. Ar 2014.gada 1.janvāri veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības darbinieku darba 

samaksā pēc izstrādātās diferencētās ( 12,5% - 8,5% ) darba algas aprēķina metodes, saskaņā ar 

pielikumu.  

 

 

20. 

Par apkures un karstā ūdens maksas noteikšanu Jāņmuižā 2014.gadā 

(ziņo: V.Dambe, izsakās: F.Puņeko, E.Latko) 

 

Priekuļu novada dome uzklausa Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja Valtera 

Dambes informāciju par apkures un karstā ūdens maksas noteikšanu Jāņmuižas daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju īrniekiem un īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām 2014.gadā. 

Tautsaimniecības komitejā nolemts pārapstiprināt 2013.gada 3.oktobra  domes  sēdē 

apstiprinātos Jāņmuižas katlu mājas apkures un karstā ūdens tarifus, veicot aprēķinu pēc 

faktiskajiem izdevumus oktobra mēnesī.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu un Tautsaimniecības 

komitejas 2013.gada 28.novembra (protokols Nr.12)  atzinumu, atklāti balsojot, PAR -14 (Māra 

Juzupa, Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Sarmīte Orehova, Dace Kalniņa, Elija 

Latko, Valters Dambe, Aivars Tīdemanis, Jānis Mičulis, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks, 

Armands Capars, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada dome 

nolemj: 
1. No 2014.gada 1.janvāri līdz apkures sezonas beigām noteikt maksu par 1 MWh 

siltumenerģiju Ls 30.62 (EUR 43,57) bez PVN, mājām, kuru siltumapgādes sistēma pieslēgta 

Jāņmuižas katlu mājai, Gaujas ielā 1, Jāņmuižā.  

2. No 2014.gada 1.janvāri līdz apkures sezonas beigām noteikt Jāņmuižas daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju īrniekiem un īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām šādu maksu, bez 

PVN: 

1.1. par apkuri Ls 0,87( EUR 1,24) par 1(vienu) kvadrātmetru; 

1.2. par karsto ūdeni Ls 4,20 (EUR 5,98) par 1(vienu) kubikmetru; 

2.1. par karstā ūdens dvieļu žāvētāju Ls 3,06 (EUR 4,35) mēnesī. 

3. Brīdināt Jāņmuižas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekus un īpašniekus par apkures 

un karstā ūdens maksas paaugstināšanu. 

4. Lēmumu nosūtīt Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam, Dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvajai sabiedrībai „Ozolu gatve 2”, Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Jāņmuiža 5”, 

Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Ozoli 6”, Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Ozolu gatve 4”, Sporta 



13 

 

ielas 2 mājas vecākajam Nikolajam Lancam, Ābeļu ielas 2 mājas vecākajai Indrai Irbei,  Gaujas 

ielas 2 mājas vecākajam Jānim Baikovskim. 

 

 

 

 

Sēdi beidz plkst.17.20  

 

Sēdi vadīja          M.Juzupa 

 

Sēdi protokolēja         S.Treikmane 

 

 


